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 ...پرستاری و مامایی زنجان...../ مرکزدانشکده

 ................................ماماییگروه آموزشی: ..

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری و مامایی زنجان انشکده:د بارداری طبیعی(1)بارداری و زایمان عنوان واحد درسی:

 مامایی رشته تحصیلی: اجباری وسدر نوع واحد درسی: 

 پیوستهکارشناسی  مطقع تحصیلی: -کارورزی: -کارآموزی: -عملی: 2 نظری: تعداد واحد

 -کارورزی: -کارآموزی: -عملی: 32        تعداد ساعت
ترم 

 تحصیلی
 سایر کارورز کارآموز

 - - - 3 دروس علوم پایهنیاز:   پیش 92 کد درس:

 سایر: سایر:

 سؤل درسمشخصات م

 آموزش مامایی رشته تحصیلی: لیال رستگاری نام و نام خانوادگی:

 مربی: رتبه علمی کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 29444143420 شماره تماس:
 پست الکترونیک:

lrastegari818@gmail.com 

 دپارتمان مامایی -جاندانشکده پرستاری و مامایی زن -انتهای بلوار مهدوی -شهرک کارمندان -زنجان  محل کار:

 سایه سادات موسوی صاحب زمانی - الهام جعفری -لیال رستگاری نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:
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 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

    98 دومنیسمال  23/11/97تاریخ تدوین-

97 
 

 اهداف آموزشی

 

دوران و شکایت شایع ناشی از  حاملگی و فیزیولوژی آن، راههای تشخیص و اصول مراقبتهای الزم در اینآشنایی با  کلی:هدف 

 حاملگی و راههای پیشگیری از آن

 :)اهداف اختصاصی )رفتاری  

شت و تغذیه دوران بارداری، اصول مراقبتهای دوران شناخت کامل فیزیولوژی حاملگی، تشخیص حاملگی، اهمیت بهدا -1

بارداری، شکایت شایع ناشی از حاملگی و طرق پیشگیری از آنها،تشخیص موارد طبیعی از غیر طبیعی در دوران 

 نایی با اقدامات و مراقبتهای الزم در هر موردشبارداری و آ

 انی، اجتماعی و عاطفیآموزش بهداشت به مادر و خانواده در زمینه مسایل جسمانی، رو -9

 

 :حیطه شناختی 

 در پایان دوره دانشجو قادر باشد:

 ( علم مامایی را تعریف نماید.

 (دوران پری ناتال را تعریف نماید..9

 (میزان تولد را تعریف نماید.4

 (میزان باروری را تعریف نماید. 4

 ال و میزان مرگ و میر شیرخوار  را تعریف نماید.(مرده زایی ومرگ نوزاد ،میزان مرده زایی ،میزان مرگ و میر پری نات5

 (وزن کم ، وزن فوق العاده کم در هنگام تولد را تعریف نماید.6

 (مرگ مستقیم و غیر مستقیم مادری را بداند.0

 (اناتومی دستگاه تولید مثل خارجی و داخلی زنان را توضیح دهند.3
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 (آناتومی لگن استخوانی راتوضیح دهد.2

 را بداند. (مفاصل لگن12

 (اقطار لگن را بداند.11

 اندومتری را توضیح دهد –(چرخه تخمدانی 19

 پروژسترون را بداند. –(عملکرد استروژن 14

 (  وقایع آناتومیک قاعدگی را توضیح دهد.14

 ( ساختمان دسیدوا را بداند.15

 (لقاح تخمک و تقسیم زیگوت را توضیح دهد.16

 (شکل گیری جفت را بداند.10

 ردش خون جنینی و مادری در جفت بالغ را بداند.( گ13

 را توضیح دهد. (ساختار  و آناتومی  و عملکردآمنیون12

 را بشناسد.(بند ناف و ساختمان های مربوط به آن 92

 را توضیح دهد. (هورمونهای جفتی و عملکردهای متابولیک91

 (تعیین سن بارداری را انجام دهد.99

 یح دهد.(رشد رویان و جنین را توض94

 (رشد جفت و  مکانیسم های انتقال جفتی را بداند.94

 (نحوه انتقال مواد به جنین را بداند.95

 (گردش خون جنین را توضیح دهد.96

 (تغییرات سیستم تناسلی در بارداری را بداند و توضیح دهد.90

 (تغییرات ایجاد شده در پوست در زمان بارداری را بداند.93

 در دوران بارداری را بداند. (تغییرات متابولیک92
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 (تغییرات خونی ایجاد شده در دوران بارداری را بداند.42

 (تغییرات ایجاد شده در دستگاه قلبی عروقی  در دوران بارداری را بداند.41

(تغییرات ایجاد شده در دستگاه ادراری در دوران بارداری  را بداند.49  

دوران بارداری  را بداند. (تغییرات ایجاد شده در دستگاه گوارش در44  

 (تغییرات ایجاد شده در  سیستم اندوکرین در دوران بارداری را بداند.44

 (تغییرات ایجاد شده در دستگاه اسکلتی عضالنی ، چشم ، دستگاه عصبی مرکزی را بداند.45

.نحوه گرفتن شرح حال  در زنان باردار را  شرح دهد(46  

زم در طی اولین ویزیت و سایر ویزیت های بعدی مراقبت های معاینات فیزیکی  و آزمایشات ال(40

.بارداری را توضیح دهد  

 .فواید و علل سونوگرافی در تریمسترهای مختلف بارداری را شرح دهد(43

.ویزیت های بعدی مراقبتهای بارداری را براساس سن حاملگی شرح دهد(42  

  .كنید بیان را آن اهمیت و كرده تعریف را بارداري دوران هاي مراقبت(42

  .ببرید نام را بارداري معمول هاي مراقبت دفعات(41

 .دهید شرح را بارداري دوران الزم بهداشتي هاي آموزش(49

 (نظر اسالم در مورد بهداشت زمان لقاح را بداند.44

 (توصیه های پیامبر اسالم را در مورد بهداشت بداند.44

 را بداند. (تغذیه زمان بارداری در آداب اسالمی44

 

 :حیطه عاطفی 

 مطرح می شود شارکت فعال در مباحث نظری که در کالسوجه و مت. 

. 

 :حیطه روانی حرکتی 

  و توانایی  با طرح سؤال در مباحث کالسی شرکت کند معاینه لگن، و مانورهای لئوپولددر حین آموزش مباحث مربوط به

 . انجام آن معاینات را بر روی موالژداشته باشد
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 های تدریس: روش

                                                           بحث گروهی                      پرسش و پاسخ                            سخنرانی

                                                                                                                                          فای نقشای

                                                                                                 نمایش عملی

 مواد و وسایل آموزشی:

 موالژ -وایت بورد -پاور پوینت

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 س(:تکالیف یادگیری) بعد تدری

 کنفرانس –کتب مرتبط با موضوع  تدریس مطالعه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

حضور به موقع و کامل در کالس، شرکت فعال و پویا در مباحث آموزشی، طرح سؤال ، انجام به موقع و مناسب تکالیف آموزشی 

  تعیین شده، ارائۀ انتقاد و پیشنهاد جهت ارتقاء کیفیت تدریس

 ورود و خروج از کالس )در صورت نیاز( :مجازها

 اجتناب از خوردن وآشامیدن -سایلنت بودن موبایل محدودیتها:

 :فهرست منابع درسی  

 9213بارداری و زایمان ویلیامز -

 درسنامه مامایی میلز -

 )فرزانه گلبنی(اصول مهارت های بالینی مامایی -

 روش ارزیابی:
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 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 به مصاح

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

- - 

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

کوته 

 پاسخ

 چند گزینه ای

 

 صحیح / غلط جورکردنی

 نمره(:  22بارم بندی نمره ) از 

 .. می باشد(.12، برابر ....22) نمره قبولی از    

 5حضور و غیاب کالسی: 

 درصد
 درصد 5ه: انجام تکالیف عملی و پروژ درصد 5 مشارکت کالسی:

 درصد 72امتحان پایان ترم:  -امتحان میان ترم: درصد 15 کوئیز:

 سایر موارد:

 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

ریف شااخص هاای تعاا -تعریف علم ماماایی -جایگاه ماما کالس 14-16 1/19/20 حضوری 1

 بهداشتی

 خانم رستگاری

 خانم رستگاری اناتومی دستگاه تناسلی کالس 14-16 3/19/20 حضوری 9

14-16 14/19/20 حضوری 4  خانم رستگاری فیزیولوژی سیکل قاعدگی و تولید مثل کالس 

14-16 99/19/20 حضوری 4  خانم رستگاری مشاوره قبل از بارداری کالس 

14-16 91/1/23 حضوری 4  خانم جعفری تغییرات فیزیولوژی بارداری کالس 

 خانم جعفری تغییرات دسیدوا، آمنیون، جفت و... کالس 14-16 93/1/23 حضوری 6
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14-16 4/9/23 حضوری 0  موسویخانم  انواع لگن ها -مانورهای لئوپولد کالس 

14-16 11/9/23 حضوری 3  رستگاریخانم  مشاوره بارداری)پره ناتال( کالس 

14-16 13/9/23 حضوری 2  خانم موسوی شکایات شایع در بارداری-بهداشت عمومی کالس 

14-16 94/9/23 حضوری 12  خانم موسوی تغذیه در بارداری -وزن گیری زن بارداری کالس 

14-16 1/4/23 حضوری 11  موسویخانم  بررسی جنین-عالئم خطر بارداری کالس 

14-16 3/4/23 حضوری 19  موسویخانم  از سونوگرافی در بارداریاستفاد ه  کالس 

هماهنگی با  حضوری 14

 دانشجو

16-14  خانم جعفری خوشایندسازی زایمان کالس 

هماهنگی با  حضوری 14

 دانشجو

 خانم جعفری نظر اسالم در مورد لقاح کالس 16-14

 -تاریخ امتحان پایان ترم:                     -تاریخ امتحان میان ترم:         

 


